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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, 
realizada no dia 21 de fevereiro de 2022. Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois 
mil e vinte dois, às dezenove horas, no Plenário Elisangela Cazeloto Silva da Câmara Municipal de 
São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, sito à Avenida Carlos Spanhol, número três, iniciou-se a 
Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores deste Município. O Presidente ELDIMAR MESSIAS 
LOPES, após tomar sua cadeira, convida os Vereadores a ocuparem seus devidos lugares. Na 
sequência, o Presidente, com base no artigo 11, do Regimento Interno (RI), convocou o primeiro 
secretário para assumir seu cargo à mesa e para proceder a chamada dos Vereadores, a qual 
constatou a presença de (1) Ailson Souto Campos, (2) Aparecido Rosemiro da Silva (3) Claudinei da 
Silva, (4) Cleonice Aparecida Rotta Bastidas (5) Eldimar Messias Lopes (6) Iago dos Santos (7) 
Lucilene Bonato de Melo (8) Paulo Sergio Arias e (9) Valdir Spanhol. Para a ABERTURA DA SESSÃO 
(§1º, do artigo 90, do RI), notou-se a presença de número legal de Vereadores, pelo qual então o 
Presidente em nome de Deus, abriu os trabalhos do dia. No EXPEDIENTE (art. 95 c/c §1º, do art. 113, 
do RI), o Presidente colocou em discussão a Ata da Sessão anterior. Não houve manifestação, ficando 
a mesma aprovada. Assinaram-na o Presidente e o primeiro secretário. O Presidente determinou ao 
primeiro secretário que procedesse a Leitura das matérias constantes na pauta, com base no artigo 95, 
do RI, que foram:   a) Ofício nº 023/2022, de 16 de fevereiro de 2022, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo de São Jorge do Patrocínio, encaminhando o Projeto de Lei nº 2.484/2022, Projeto de Lei nº 
2.485/2022, Projeto de Lei nº 2.486/2022 e o Projeto de Lei nº 2.487/2022.  b) Ofício nº 025/2022, de 
18 de fevereiro de 2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo de São Jorge do Patrocínio, 
solicitando a disponibilização do espaço desta Casa de Leis no dia 25 de fevereiro de 2022, às 17:00h 
para realização de Audiência Pública para demonstração e avaliação das metas fiscais do 3º 
quadrimestre do ano de 2021.   c) Ofício nº 027/2022, de 18 de fevereiro de 2022, de autoria do Chefe 
do Poder Executivo de São Jorge do Patrocínio, encaminhando o Projeto de Lei nº 2.488/2022 e o 
Projeto de Lei nº 2.489/2022.  d) Projeto de Lei nº 2.484, de 11 de fevereiro de 2022, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo de São Jorge do Patrocínio, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
proceder à aquisição de bem imóvel a ser incorporado ao patrimônio do Município de São Jorge do 
Patrocínio com a finalidade de promover empreendimento habitacional de interesse social e dá outras 
providências. ”  e) Projeto de Lei nº 2.485, de 11 de fevereiro de 2022, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo de São Jorge do Patrocínio, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar da classe 
dos bens de uso especial e afetar para a classe dos bens de uso comum parte ideal do Lote Rural nº 
589, da Gleba São Jorge, Município de São Jorge do Patrocínio-PR, matrícula originária nº 4.995 – 
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Altônia, correspondente a 0.2425 hectares e dá outras 
providências. ”  f) Projeto de Lei nº 2.486, de 11 de fevereiro de 2022, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo de São Jorge do Patrocínio, que “Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial por 
Excesso de Arrecadação, no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2022, e dá outras 
providências. ”  g) Projeto de Lei nº 2.487, de 14 de fevereiro de 2022, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo de São Jorge do Patrocínio, que “Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional 
Especial por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2022 e dá outras 
providências.”  h) Projeto de Lei nº 2.488, de 18 de fevereiro de 2022, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo de São Jorge do Patrocínio, que “Dispõe sobre a reorganização dos quadros de cargos e 
vagas na estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. ”      i) 
Projeto de Lei nº 2.489, de 18 de fevereiro de 2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo de São 
Jorge do Patrocínio, que “Altera e acrescenta dispositivos na da Lei nº 2.098, de 09 de junho de 2017, 
que dispõe sobre a contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse 
público e dá outras providências. ”  j) Projeto de Lei do Legislativo nº 001, de 08 de fevereiro de 



2022, de autoria dos vereadores Aparecido Rosemiro Silva e Iago dos Santos, que “Cria, em parceria 
com empresas privadas, uma plataforma de banco de dados para classificados de empregos no âmbito 
do município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná. ”  k) Projeto de Lei do Legislativo nº 
002, de 08 de fevereiro de 2022, de autoria dos vereadores Aparecido Rosemiro Silva e Iago dos 
Santos, que “instituí o programa “horta comunitária” no município de São Jorge do Patrocínio, Estado 
do Paraná e dá outras providências. ”  l) Projeto de Lei do Legislativo nº 003, de 08 de fevereiro de 
2022, de autoria dos vereadores Aparecido Rosemiro Silva e Iago dos Santos, que “Dispõe sobre a 
instalação de bicicletários nas dependências dos órgãos públicos municipais, escolas públicas e 
privadas no município de São Jorge do Patrocínio/PR e dá outras providências. ”  m) Indicação nº 001, 
de 11 de fevereiro de 2022, de autoria dos Vereadores: Ailson Souto Campos, Claudinei da Silva, 
Cleonice Aparecida Rotta Bastidas, Eldimar Messias Lopes, Iago dos Santos e Lucilene Bonato de 
Melo, que “Indica ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, de São Jorge do Patrocínio na forma regimental, 
que providencie junto aos órgãos competentes do Estado do Paraná para liberação de recursos para 
perfuração de 02 (dois) poços semi-artesiano 01(um) na Estrada São Vicente e o outro Estrada São 
Bernardo, visto que é constante a o problema com a falta de água nestes locais.”  n) Indicação nº 002, 
de 11 de fevereiro de 2022, de autoria dos Vereadores: Ailson Souto Campos, Claudinei da Silva, 
Cleonice Aparecida Rotta Bastidas, Eldimar Messias Lopes, Iago dos Santos e Lucilene Bonato de 
Melo, que “Indica ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, de São Jorge do Patrocínio na forma regimental, 
que providencie junto aos órgãos competentes do Estado do Paraná a possibilidade de adquirir um 
caminhão compactador de lixo para nosso Município. ”  o) Requerimento nº 003/2022, de 16 de 
fevereiro de 2022, de autoria do Vereador Paulo Sergio Arias, solicitando a convocação da Secretária 
Municipal para prestarem esclarecimentos de possível ajuda com transporte a estudantes para outro 
município.   p) Requerimento nº 004/2022, de 16 de fevereiro de 2022, de autoria do Vereador Paulo 
Sergio Arias, requerendo a dispensa de leitura do requerimento n. º 003/2022.  q) Requerimento de 
Urgência nº 003/2022, de 16 de fevereiro de 2022, de autoria do Vereador Paulo Sergio Arias, 
solicitando regime de urgência para leitura, discussão e votação quanto ao seu requerimento nº 
003/2022.   No uso da PALAVRA para tratar de ASSUNTO DE INTERESSE PÚBLICO (art. 96, RI), o 
Presidente concedeu oportunidade os(as) Vereadores(as), conforme art. 96, do RI, utilizada pelo 
vereador Paulo Sergio Arias que comentou sobre a eleição das comissões para a sessão legislativa de 
2022, conforme o Art. 55 do RI, sendo assim a sessão suspensa por cinco minutos para ser 
providenciada a votação para a formação das comissões,  após conferencia das cédulas o presidente 
esclareceu que cada vereador(a) iria receber uma cédula com o nome das comissões e o nome dos 
vereadores(as) que concorreram, orientando os nobres vereadores(as) deveriam marcar nos quadros 
em branco os três nomes de vereadores(as) para ocuparem cargos nas respectivas comissões, e que 
não precisaria escrever seu nome para identificação no rodapé da cédula de votação, fez uma breve 
recapitulação na explicação, e assim convidou o vereador Paulo Sérgio Arias para iniciar a votação, na 
sequencia o vereador Claudinei da Silva, Aparecido Rosemiro da Silva, Cleonice Aparecida Rotta 
Bastidas, Valdir Spanhol e Ailson Souto Campos. Por fim o presidente convida os vereadores Valdir 
Spanhol, Iago dos Santos e Lucilene Bonato de Melo para dar início a escrutinação dos votos. Após 
anunciar cada comissão e os respectivos nomes que integrarão a COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, 
JUSTIÇA E REDAÇÃO: Lucilene Bonato de Melo, Cleonice Aparecida Rotta Bastidas, Ailson Santo 
Campos. COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO: Lucilene Bonato de Melo, Cleonice Aparecida 
Rotta Bastidas, Ailson Souto Campos. COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: Paulo 
Sérgio Arias, Cleonice Aparecida Rotta Bastidas, Lucilene Bonato de Melo. COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL: Aparecido Rosemiro da Silva, Claudinei da Silva, 
Valdir Spanhol. Depois de anunciado os nomes das comissões convidou os vereadores eleitos de cada 
comissão para que no prazo de 5 minutos se reunissem e elegessem seus presidentes, secretários e 
membros, após o término homologou os resultados assim distribuídas COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, 



JUSTIÇA E REDAÇÃO: PRESIDENTE: Cleonice Aparecida Rotta Bastidas, MEMBRO: Ailson Souto 
Campos, SECRETÁRIA Lucilene Bonato de Melo. COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO: 
PRESIDENTE Ailson Souto Campos, MEMBRO: Lucilene Bonato de Melo, SECRETÁRIA: Cleonice 
Aparecida Rotta Bastidas. COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: PRESIDENTE: Paulo 
Sérgio Arias, MEMBRO: Lucilene Bonato de Melo, SECRETÁRIA: Cleonice Aparecida Rotta Bastidas. 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL: PRESIDENTE Aparecido 
Rosemiro da Silva, MEMBRO: Valdir Spanhol, SECRETÁRIO: Claudinei da Silva.  Na ORDEM DO DIA 
(art. 97, RI), notando a presença de número legal de Vereadores, o Presidente conforme §1º, do artigo 
98, do Regimento Interno (RI), o Presidente apresentou ao Plenário as seguintes proposições:  a) para 
receber única discussão o Requerimento de Urgência nº 003/2022, de 16 de fevereiro de 2022, de 
autoria do Vereador Paulo Sergio Arias, solicitando regime de urgência para leitura, discussão e 
votação quanto ao seu requerimento nº 003/2022. Não havendo Vereador (a) inscrito (a) para discutir a 
proposição incluída na Ordem do Dia, nos termos do art. 212, do Regimento Interno, o Presidente 
colocou-o em única votação, o qual ficou aprovado por unanimidade dos Vereadores, sendo 8 votos a 
favor e nenhum voto contra.  b) para receber única discussão o Requerimento nº 003/2022, de 16 de 
fevereiro de 2022, de autoria do Vereador Paulo Sergio Arias, solicitando a convocação da Secretária 
Municipal para prestarem esclarecimentos de possível ajuda com transporte a estudantes para outro 
município. Não havendo Vereador (a) inscrito (a) para discutir a proposição incluída na Ordem do Dia, 
nos termos do art. 212, do Regimento Interno, o Presidente colocou-o em única votação, o qual ficou 
aprovado por unanimidade dos Vereadores, sendo 8 votos a favor e nenhum voto contra.  c) para 
receber única discussão o Requerimento nº 004/2022, de autoria do Vereador Paulo Sergio Arias, 
requerendo a dispensa de leitura do requerimento n. º 003/2022. Não havendo Vereador (a) inscrito (a) 
para discutir a proposição incluída na Ordem do Dia, nos termos do art. 212, do Regimento Interno, o 
Presidente colocou-o em única votação, o qual ficou aprovado por unanimidade dos Vereadores, 
sendo 8 votos a favor e nenhum voto contra.  Nesta oportunidade o presidente convocou todos os 
vereadores (as) para a sessão extraordinária que ocorrerá às 17:30 horas, do dia 24/02/2022, quinta-
feira desta semana, para leitura, apreciação e votação do requerimento nº 05/2022 e do requerimento 
de urgência nº 04/2022; para apreciação, discussão e votação dos projetos de leis nº 2.485, 2.486, 
2.487, 2.488 e 2.489 todos do ano de 2022, bem como dos projetos de lei do legislativo nº 001, 002 e 
003, todos do ano de 2022. Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS (art. 103, RI), o Presidente cedeu a 
palavra aos Vereadores (as), que por sua vez, fizeram uso a vereadora Lucilene Bonato de Melo, o 
vereador Iago dos Santos, Paulo Sérgio Arias e Aparecido Rosemiro da Silva.  Nada mais a tratar, os 
trabalhos do dia foram fechados às 21 horas e 10 minutos. O Presidente agradeceu a todos pela 
boa sessão, ao comparecimento dos vereadores e dos visitantes que se fizeram presentes. E eu 
IAGO DOS SANTOS, Primeiro Secretário subscrevo-me.     
 
 
 
 
IAGO DOS SANTOS    ELDIMAR MESSIAS LOPES  
Primeiro Secretário    Presidente da Câmara   
 
Observação: A ata e o áudio da presente sessão poderão ser acessados através do site 
www.cmsjpatrocinio.pr.gov.br  


